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Onderwerp 

Afdoen motie “Inlopen wachttijden zwemlessen na corona” 

 

Uw raad heeft tijdens de bespreking van de brief van de 

 

Uw raad heeft tijdens de bespreking van het voorstel van het college inzake burgerinitiatief mevrouw 

Chokoud zwembad Laak (RIS306893) op 21 januari 2021 de door het raadslid de heer Grinwis 

ingediende motie “Inlopen wachttijden zwemlessen na corona” (RIS307598) aangenomen. Hierbij 

informeert het college de raad over de afdoening van de motie.  

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat:  

 op 6 augustus 2020 1174 kinderen op de wachtlijst stonden voor zwemles en de wachttijd 11 

maanden bedroeg1, deze inmiddels tussen de 12-17 maanden bedraagt2 en nog verder aan het 

oplopen is, omdat de zwembaden inmiddels opnieuw enkele maanden gesloten zijn (geweest) 

vanwege de coronamaatregelen; 

 kinderen bij de gemeentelijke zwembaden ingeschreven mogen worden vanaf 5 jaar; 

 

Overwegende, dat:  

 met de huidige wachttijd kinderen niet zelden al zeven jaar zijn als ze met de gemeentelijke 

zwemlessen kunnen beginnen; 

 veel particuliere zwemscholen, zwemverenigingen en zwembaden volgens de Nederlandse 

Stichting Water-&Zwemveiligheid op omvallen staan3 en wanneer dit in Den Haag gebeurt de 

wachttijden alleen maar verder zullen oplopen;  

 een A-diploma gemiddeld binnen 48 klokuren wordt behaald4 en het dus met de gemeentelijke 

zwemlessen zeker 1,5 tot 2 jaar duurt voordat een kind dit zwemdiploma heeft;  

 zeer onwenselijk is, zeker als stad aan zee, dat kinderen pas rond hun 8e of 9de jaar een 

zwemdiploma A behalen;  

 

verzoekt het college: 

 binnen twee maanden met een actieplan te komen om de wachttijd in te lopen, bijvoorbeeld 

door meer uren per week zwemlessen in de gemeentelijke zwembaden aan te bieden, (tijdelijke) 

uitbreiding van schoolzwemmen of (ver)snelcursussen in de vakanties,  

 
1RIS 306028 
2 https://sport.denhaag.nl/Lessons/Register 
3 ’Zwemles staat op omvallen, een nationale ramp dreigt’ | Binnenland | Telegraaf.nl 
4 https://www.allesoverzwemles.nl/over-nrz/nieuws/faqconc/hoe-snel-heeft-mijn-kind-het-zwem-abc-compleet/ 
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Het college geeft als volgt uitvoering aan de motie. 

 

Zwemlesaanbod 

Voor kinderen en hun ouders is het belangrijk dat kinderen zo snel mogelijk leren zwemmen. Kinderen 

wonen namelijk in de buurt van water: de zee, vijvers en slootjes. Daarom is de vraag naar zwemles 

groot. Hiervoor bestaat in Den Haag een ruim aanbod bij de Haagse zwemverenigingen en 

commerciële zwemscholen. De zwemverenigingen kunnen, onder andere vanwege het onvoldoende 

beschikbaar hebben van vrijwilligers, de vraag niet volledig aan. Om in deze leemte te voorzien en als 

achtervang, biedt de gemeente ook zelf zwemles aan in aanvulling op het aanbod van de 

zwemverenigingen en de zwemscholen. Tevens kunnen in Den Haag kinderen van scholen die 

deelnemen aan het gemeentelijk schoolzwemmen (vanaf groep 5) hun zwemdiploma behalen. 

 

Wachtlijst gemeentelijke zwemlessen 

De wachtlijst voor de gemeentelijke zwemlessen bedraagt op dit moment 1.826 kinderen (peilmoment 

januari 2021). Dit is een toename van 55% ten opzichte van het aantal wachtenden in dezelfde periode 

in 2020. De oorzaak van deze toename ligt in de beperkte openstelling en volledige sluiting van de 

zwembaden als gevolg van de coronamaatregelen. Kinderen blijven aangemeld worden, maar ze 

kunnen al vanaf medio maart 2020 beperkt tot niet starten met zwemles. Het is dus een goed 

verklaarbare toename en reden tot zorg. Daarom hebben wij gekeken welke mogelijkheden er zijn om, 

zodra het weer kan, te komen tot maatregelen om de achterstand weg te werken. Momenteel zijn de 

zwembaden nog gesloten. Het is niet bekend wanneer de zwembaden weer open mogen, maar gezien 

de voorgaande coronamaatregelen, is de kans aanwezig dat de zwembaden als eerste open mogen voor 

leszwemmen en jeugd. Als die ruimte in de coronaregels zich aandient zullen we die dan ook, binnen 

de mogelijkheden, volop gaan gebruiken om het aantal wachtenden weer terug te brengen.  

 

Aanpak terugdringen wachttijden 

De normale wachtlijst is rond de duizend kinderen. Dit lijkt veel, maar is eenvoudig verklaarbaar. 

Kinderen kunnen zich vanaf 5 jaar inschrijven voor gemeentelijk zwemles. Pas vanaf de leeftijd van 6 

jaar echter mogen zij geplaatst worden in een zwemgroep. Een aanvaardbare wachttijd is, gelet op de 

leeftijd voor aanmelden en starten van de zwemlessen, 9 tot 12 maanden (een wachtlijst van zo’n 

duizend kinderen). De afgelopen jaren is al veel aandacht besteed aan het terugdringen van de 

wachtlijsten en daarmee de wachttijden. Om de huidige hoog opgelopen wachttijden voor gemeentelijk 

leszwemmen als gevolg van de coronamaatregelen terug te dringen, zijn nu extra acties nodig. 

Rigoureuze uitbreiding van zwemlesactiviteiten is echter niet mogelijk. De mogelijkheden worden 

beperkt door de hoeveelheid beschikbare zwemuren en de hoeveelheid bevoegde zweminstructeurs.  

 

Binnen de mogelijkheden van de programmering en personeelsroosters is bezien waar maximale 

ruimte is voor (tijdelijke) uitbreiding van het leszwemmen. Verder is de aanpak gericht op het 

bevorderen van doorstroom in de zwemlessen, de ondersteuning van zwemverenigingen en blijvende 

aandacht voor zuivere en actuele wachtlijsten. Waar wij niet op hebben ingeboet is de veiligheid en 

kwaliteit van het zwemonderwijs. Kwaliteit en veiligheid van het zwemonderwijs zijn voor ons 

variabelen waar we niet aan tornen en blijven intact. Hieronder wordt een toelichting gegeven op de 

(te nemen) acties. 
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Opschonen wachtlijst  

• In de afgelopen periode is gestart met het grondig “opschonen” van de wachtlijst.  

Deelnemers zijn (telefonisch) benaderd om te controleren of het kind eventueel al zwemles 

volgt bij een zwemvereniging of zwemschool. Of omdat er andere redenen zijn om geen 

gebruik meer te maken van het gemeentelijk aanbod. Tevens zijn alle zwemlesmomenten 

aangevuld tot de maximale capaciteit aan deelnemers. Zodra de zwemlessen weer kunnen 

beginnen, starten deze kinderen meteen met zwemles in de "nieuwe” groep. Deze acties 

hebben al geleid tot ongeveer 15% (ongeveer 300 kinderen) afname van de wachtlijst.  

 

Uitbreiding van gemeentelijke zwemlessen 

• In de zwembaden de Blinkerd, de Houtzagerij en Overbosch is ruimte gevonden voor 

uitbreiding van zwemlesgroepen, zonder dat dat grote consequenties heeft voor de inzet van 

personeel of voor andere activiteiten. Dit biedt extra plaats aan 200 kinderen. Deze 

capaciteitsuitbreiding kan worden gecontinueerd zolang de noodzaak aanwezig is en zal dus 

leiden tot substantiële afname.  

 

Bevorderen doorstroom in de zwemlessen 

• Met de Nationale Raad Zwemvaardigheid is afgesproken dat een kind, dat voldoet aan de 

eisen, tijdens de reguliere (school)zwemles mag afzwemmen. Normaliter gebeurt dit een 

aantal keer per jaar tijdens officiële examenmomenten. Dit leidt tot een versnelling van de 

doorstroom, die echter moeilijk te kwantificeren is. Wij verwachten wel dat hier een aantal 

plaatsen voor zwemlessen extra door vrijkomt, maar het aantal hangt sterk af van de 

vorderingen van de kinderen om concreet een verwachting te kunnen aangeven in termen van 

aantallen kinderen. 

• Voor de deelnemers aan de gemeentelijke zwemlessen worden tijdelijk, in ieder geval in de 

meivakantie (mits de dan geldende coronamaatregelen het toelaten), zogenoemde turbolessen 

georganiseerd voor kinderen die meer oefening nodig hebben of om ze dat extra zetje te geven 

voor het behalen van een diploma. Het aantal extra kinderen dat op deze wijze hun diploma 

kan halen en dus plaats kan maken voor kinderen van de wachtlijst hangt sterk af van hun 

vorderingen. Dit kan na afloop inzichtelijk worden gemaakt. 

• Voor het schoolzwemmen worden in de aankomende vakanties extra turbolessen 

georganiseerd. Ook het aantal kinderen dat op deze manier extra hun diploma kan behalen, 

hangt erg af van het aanvangsniveau van de deelnemers.  

 

Ondersteunen zwemverenigingen die zwemles geven 

• Het team Verenigingsondersteuning van de gemeente staat in nauw contact met de 

zwemverenigingen en biedt maatwerkondersteuning indien hun financiële situatie nijpend is, 

ook ter voorkoming van het eventueel wegvallen van het zwemlesaanbod. Hierbij is uiteraard 

ook aandacht voor het opleiden en versterken van het vrijwillig kader en ondersteuning bij 

mogelijkheden om de doorstroom in de zwemlessen te bevorderen.  

• De gemeente wijst ouders bij interesse in zwemles op de mogelijkheden voor het volgen van 

zwemles bij zwemverenigingen (en particuliere zwemscholen). Ook als een kind reeds 

ingeschreven staat op de gemeentelijke wachtlijst worden ouders bij contactmomenten op de 

mogelijkheden bij verenigingen gewezen.  
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De commissie Samenleving zal, een half jaar nadat de zwembaden weer opengesteld mogen zijn voor 

zwemlessen, geïnformeerd worden over de stand van zaken rondom de wachttijden. 

Met bovenstaande acties hopen wij een groot deel van de bovennormale wachtlijst voor het 

gemeentelijk leszwemmen te kunnen wegwerken. Uiteraard blijft de belangrijkste maatregel die 

hiervoor nodig is het kabinetsbesluit dat de zwembaden, in ieder geval voor jeugd, weer toegankelijk 

worden. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


